Srebro siatkarek ZSSChiO w finale Wojewódzkiej Licealiady
2015/2016w siatkówce dziewcząt!!!
W tym roku nasza szkoła była organizatorem ostatniego etapu rozgrywek
Licealiady 2015/2016 w piłce siatkowej dziewcząt. Finał wojewódzki odbył się
dnia 23.05.2016 r. w hali sportowej MOSiR, która na czas turnieju prawie po
brzegi wypełniła się kibicami – uczniami i nauczycielami z jarosławskich szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Licznie zgromadzona młodzież miała
doskonałą sposobność bycia świadkami emocjonującego widowiska
siatkarskiego oraz poczucia się prawdziwym kibicem.
W turnieju, podobnie jak rok temu, wzięły udział następujące drużyny :
•
VLO Rzeszów
•
I LO Jasło
•
Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu
•
S.O.S. przy ZSSChiO w Jarosławiu
Te cztery finałowe zespoły, wśród których po raz czwarty z rzędu znalazła
się nasza szkoła, rywalizowały na poszczególnych etapach rozgrywek od grudnia
2015 r. W sumie w roku rozgrywkowym 2015/2016 w Licealiadzie w siatkówce
dziewcząt wzięło udział ok. 170 zespołów, co jeszcze bardziej podkreśla fakt, że
awans do finałowej czwórki jest osiągnięciem szczególnym.
Turniej finałowy, zgodnie z regulaminem szkolnych imprez sportowych,
odbył się systemem pucharowym, z rozstawieniem drużyn z jednego półfinału,
w którym gra toczyła się do 2 wygranych setów. Zatem po dolosowaniu drużyn
do rozstawionych zespołów z Rzeszowa i Jarosławia, kolejność meczów
przedstawiała się następująco:
•
Pierwszy mecz półfinałowy rozegrały drużyny ZSSChiO w Jarosławiu i NLMS
Mielec. Po bardzo zaciętej i wyrównanej walce to nasze siatkarki w końcówkach
obu setów przechyliły szalę zwycięstwa na swoją korzyść i pokonały zespół
z Mielca 2:0.
•
Drugie spotkanie półfinałowe rozegrał zespół V LO Rzeszów z drużyną I LO
w Jaśle. Rzeszowianki, zgodnie z oczekiwaniami, gładko pokonały swoje rywalki
i wygrały oba sety ze zdecydowaną przewagą punktową.
•
Trzeci mecz był to już mecz o brązowy medal Mistrzostw Województwa
Podkarpackiego Szkół Ponadgimnazjalnych, w którym spotkały się zespoły z Jasła
i Mielca. W tym spotkaniu także nie było sportowych niespodzianek. Mielczanki
grając pewnie i zdecydowanie lepiej, zarówno w ataku jak i obronie, odniosły
zwycięstwo 2:0 i tym samym zajęły III m-ce.

Mecz finałowy pomiędzy Jarosławiem i V LO z Rzeszowa to była jak zwykle
gra nerwów i emocji. Zważywszy na skalę wydarzenia można się było tego
spodziewać. Po zaciętej i wyrównanej siatkarskiej walce nasz zespół przegrał 0:2
i tym samym wywalczył srebrny medal Licealiady 2015/2016 w piłce siatkowej
dziewcząt. Złoto przypadło siatkarkom z V LO w Rzeszowie, które trzeci rok
z rzędu okazały się drużyną nie do pokonania.
Oficjalnego otwarcia a także zakończenia i podsumowania turnieju
dokonał Prezes
Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego pan Jacek Wojtas wraz z panią kierownik Działu Sportu Dorotą Lib.
Z nieukrywaną dumą i wzruszeniem medale wręczała także pani dyrektor
ZSSChiO Dorota Wierzbińska-Dubaj.
Zdobycie srebrnego medalu przez nasz zespół to kolejny ogromny
sportowy sukces, na który z pewnością ma wpływ funkcjonowanie przy ZSSChiO
w Jarosławiu Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego, w którym uczą się
reprezentujące szkołę siatkarki klas I, II, i III LO. Mam nadzieję, że już niebawem,
w domyśle za rok, uda nam się zdobyć upragnione złoto.
Skład zespołu ZSSChiO Jarosław przedstawiał się następująco: Karina
Chmielewska III LO, Małgorzata Czerwonka III LO, Weronika Słowik III LO,
Katarzyna Stokłosa III LO, Katarzyna Łagożny II LO, Joanna Waszyńska II LO,
Natalia Chruścińska II LO, Paulina Kłuś II LO, Klaudia Kamińska I LO, Klaudia
Litawa I LO, Zuzanna Przewrocka I LO. Nauczycielkami - trenerkami SOS
prowadzącymi zespół były: Jolanta Pajda oraz Monika Cholewa.
Tegoroczna organizacja w Jarosławiu zarówno turnieju rejonowego, jak
i finałowego była doskonałą promocją siatkówki w powiecie, a licznie
zgromadzona na trybunach młodzież miała możliwość obejrzenia na żywo gry
najlepszych zespołów województwa podkarpackiego.
Jolanta Pajda

